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                                                                     Αθήνα,      3/ 6 /2021 

                                                                    Αρ. Πρωτ :  3265 

 

 

 

Προς την αντιπρόεδρο Ευτέρπη Κουτζαμάνη – Δρίλια και τα μέλη: 

Πόπη (Καλλιόπη) Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο 

Κιάο, Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο 

Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά.    
 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Καλείστε στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021  και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου 

στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος 

Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως : 

 

 

 

1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104» 

Ν. Σερρών, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 

3592/2007 και το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 - υποχρέωση 

αδιάλειπτης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.  (Φ.350/2020 

και 366/2016) 

 

2. Ακρόαση του Αναστασόπουλου Μάριου-Παντελεήμονα, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 

1709/29.3.2021 αίτησή του.  

(Φ.154/2021) 

 

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «CHANNEL 9» Ν. Αττικής, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με επανάκριση υπόθεσης  

κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους (λόγω μη νόμιμης 

συγκρότησης) της απόφασης ΕΣΡ 85/2014 (ΣτΕ 3235/2017- νέα 

επιμέτρηση προστίμου). (από αναβολή 11/5/2021) (Φ. 123/2021) 
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4. Ακρόαση του τηλεοπτικού  σταθμού «ΔΙΚΤΥΟ 1» Ν. Καστοριάς, 

για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν : 

α)το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το άρθρο 

2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 τους Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003- περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους, 

β) το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 

α του Π.Δ. 109/2010 και το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 

3/1991 του ΕΣΡ- περί αρχής διαχωρισμού προγράμματος και 

διαφημίσεων- τηλεπωλήσεων, 

γ) το άρθρο 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και το 

άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί 

παραπλάνησης κοινού και 

δ)του άρθρου 6 παρ. 13 του ν. 3592/2007 και του άρθρου 11 

παρ. 5 του Π. Δ. 109/2010- περί φυσιογνωμίας προγράμματος και 

απαγόρευσης χορηγίας σε δελτία (ειδήσεων).  

(Φ.94/2020) 

(εκπομπή: «ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ» της 18.8.2019 & 24ωρη ροή 

προγράμματος 18.8.2019) 

(από αναβολή  23.11.2020) 

 

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού  σταθμού «ALERT» Ν. Αττικής, για 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των 

διατάξεων  που αφορούν :  

Ι) α)το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 

άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 τους Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003- περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους, 

β) το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 α 

εδ. α του Π.Δ/ΤΟΣ 109/2010 και το άρθρο 3 παρ. 1 του 

Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί αρχής διαχωρισμού 

προγράμματος και διαφημίσεων- τηλεπωλήσεων και 
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γ) το άρθρο 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ και το 

άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ- περί 

παραπλάνησης κοινού. 

(Φ.270/2019) 

(εκπομπή: «ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ» της 1 και 2.10.2019) 

ΙΙ) α) το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 

άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, το άρθρο 4 

του Π.Δ. 77/2003 - περί απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων και 

ρητορικής μίσους και  

β) το άρθρο 5 του Π.Δ. 77/2003- περί υποχρέωσης αληθούς και 

ακριβούς μετάδοσης γεγονότων. 

(Φ.17/2020) 

(εκπομπή: «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» 25.10.2019) 

(και τα δύο από αναβολή  23.11.2020) 

 

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ASTRA TV» Νομού 

Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη 

παράβαση των διατάξεων  που αφορούν τα άρθρα 3 παρ. 2 δ του 

Ν. 1730/1987 και 2 παρ. 4 εδ. α του Π.Δ. 77/2003 -περί 

ευπρεπούς εκφοράς λόγου (Φ. 278/2018) 

(εκπομπή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ 3.6.3018)  

(από αναβολή 16.11.2020) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ 

 

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος 


